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W Bieszczadach też ruszyliśmy z Działaj Lokalnie.
Bieszczadzka Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego już po raz 11 !!!! Powiatowe eliminacje OMTTK w Czarnej
Dzień Ucznia 2016, czyli „Młodzi rządzą w Lutowiskach”
DZIEŃ ZIEMI 2016 i wielkie sprzątanie w gminie Lutowiska
Spotkanie sztuk- reportaż i-fotografia we Młynie

 Polańskie obchody 1050-lecia Chrztu Polski

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia

Zapraszamy do lektury
kwietniowego numeru Biuletynu
Informacyjnego Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady”
Wiosna w naszych organizacjach
pozarządowych to pora nowych
pomysłów i pisania projektów do
różnych konkursów dotacyjnych.
Cieszymy się z Waszego licznego
sukcesu w „małym” FIO,
życzymy powodzenia w konkursie
Działaj Lokalnie.
Zapraszamy jak zwykle
do nadsyłania materiałów o
wydarzeniach, które dzieją się w
Waszych organizacjach.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej
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Wydarzenia w GPZB:

mFundacja
w partnerstwie
z Fundacją Dobra Sieć
ogłosiły konkurs
grantowy mPotęga

W Bieszczadach też ruszyliśmy z Działaj Lokalnie.
Po raz 11 organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z dwunastu bieszczadzkich gmin mają okazję „wziąć
sprawy w swoje ręce”, napisać projekt i zgłosić go do konkursu Działaj Lokalnie IX-2016. Fundacja BieszczadzkaOśrodek Działaj Lokalnie, ruszyła z naborem do kolejnej bieszczadzkiej edycji. Jesteśmy już po spotkaniach
informacyjno-szkoleniowych, które odbyły się w Lesku i Ustrzykach Dolnych oraz po wielu, wielu konsultacjach
telefonicznych. Wszystko wskazuje na to, że jak co roku zainteresowanie konkursem Działaj Lokalnie będzie
ogromne. Teraz jeszcze tylko przeszkolenie nowych członków komisji grantowej i oczekiwanie do 22 kwietnia,
kiedy to zakończy się zbieranie wniosków. Wszyscy jesteśmy ciekawi nowych pomysłów na rozwiązywanie
lokalnych problemów w poszczególnych miejscowościach od Komańczy i Cisnej przez Tyrawę i Birczę po
Lutowiska i Ustrzyki Górne.

Wystartowała III edycja programu.
Wnioski przyjmowane będą do 10
maja 2016 r.
W konkursie grantowym „mPotęga”
pasjonaci matematyki mogą zdobyć
fundusze na własne projekty
edukacyjne.
Misją fundacji mBanku jest zwiększanie
zainteresowania matematyką i
podnoszenie poziomu edukacji
matematycznej w Polsce
Celem programu jest ponowne
zainspirowanie nauczycieli, rodziców i
pasjonatów matematyki, do
przełamywania schematów i rutyny
oraz zachęcania uczniów do pogłębiania
wiedzy z tego przedmiotu. Turnieje
matematyczne, gry terenowe,
konstruowanie modeli budynków,
warsztaty edukacyjne, prezentacje,
filmiki i blogi – to pomysły z
poprzednich edycji. Inwencja
wnioskodawców jest nieograniczona.

Tekst i zdjęcia: Redakcja
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Bieszczadzka Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego już po raz 11 !!!! Po raz 11 Fundacja Bieszczadzka będzie organizatorem „Wakacyjnej szkoły języka angielskiego”. Warunkiem
,aby taka szkoła zafunkcjonowała w danej miejscowości jest znalezienie rodziny chętnej do przyjęcia studenta
wolontariusza pod swój dach. W tym roku po raz kolejny szkołą zaineresowane są Ustrzyki Dolne, Lipie i Czarna.
Poszukujemy jeszcze dwóch chętnych rodzin, spoza wyżej wymienionych miejscowości, które zechcą gościć
studenta wolontariusza i umożliwić organizację „Wakacyjnej szkoły języka angielskiego” w ich miejscowości.
Od 2006r Fundacja Bieszczadzka koordynuje przyjazd w Bieszczady studentów z amerykańskiej organizacji
Learning Enterprises, którzy jako wolontariusze uczą przez jeden wakacyjny miesiąc dzieci i młodzież języka
angielskiego. Z oferty tej skorzystało dotąd 38 miejscowości, niektóre jak Ustrzyki Dolne, Ropienka, Lipie,
Hoszów, Myczków i Hoczew, wielokrotnie. W naszych szkołach uczyło do tej pory 43 wolontariuszy. Kolejni
przyjadą już w lipcu. Co trzeba zrobić aby i w Waszej miejscowości dzieci i młodzież mogła skorzystać z takiej
formy nauki i zabawy. Najważniejszą rzeczą jest znalezienie rodziny, która zechce przyjąć studenta. Zwykle
zgłaszają się takie rodziny, w których są młodzi ludzie uczący się angielskiego a miesięczna opieka nad
studentem, który nie zna naszego języka, jest dla nich świetną okazją do nauki. Jak mamy rodzinę to reszta jest
już bardzo prosta. Lekcje najczęściej odbywają się w szkole ( wystarczy jedna sala lekcyjna), choć mogą być też
organizowane w bibliotece publicznej czy w świetlicy wiejskiej. Student pracuje minimum 3 godziny dziennie. Z
lekcji mogą skorzystać dzieci ze szkoły podstawowej, młodzież z gimnazjum i szkół średnich, studenci i dorośli
mieszkańcy wsi czy miasteczka. W tym roku zajęcia odbywać będą się od 27 czerwca do 23 lipca. Informacji jak
zorganizować wakacyjne lekcje języka angielskiego udziela koordynator Learning Interprises na Polskę
południową, Lucyna Sobańska tel 13 469 7297 do godz. 15.00, kom: 881 537 554.

- mPotęga to szansa dla zaangażowanych,
pomysłowych nauczycieli i społeczników
na zrealizowanie ich autorskich
projektów matematycznych. Każdy, komu
zależy na zaszczepieniu młodym ludziom
zainteresowania matematyką powinien
zgłosić swój pomysł w kolejnej edycji.
Program grantowy – edycja 2016
Projekty mogą zgłaszać szkoły
podstawowe, gimnazjalne i
ponadgimnazjalne, organizacje
pozarządowe, a także uczelnie wyższe,
biblioteki i grupy nieformalne (np. koła
naukowe, rada rodziców)
reprezentowane przez organizację
partnerską. Wnioskujący mogą zgłaszać
projekty własnego pomysłu w dwóch
kategoriach: adresowane do uczniów klas
IV-VI szkół podstawowych oraz
kierowane do gimnazjalistów i uczniów
szkół średnich. Najciekawsze inicjatywy
otrzymują granty w wysokości od 2 do 8
tys. zł. Nabór wniosków potrwa dwa
miesiące, do 10 maja br.
W matematykę warto inwestować
Zachęcamy do śledzenia aktualności na
stronie mPotęga.pl i mFundacja.pl.

Tekst: Redakcja
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Powiatowe eliminacje OMTTK w Czarnej
W tym roku już po raz czterdziesty czwarty odbywa się OMTTK – Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej
Turystyczno-Krajoznawczy, będący największą ogólnopolską imprezą turystyczną dla młodzieży szkolnej. Celem
tej imprezy jest wyłonienie najlepszego młodzieżowego zespołu turystyczno-krajoznawczego w poszczególnych
poziomach szkół.
Eliminacje powiatowe dla powiatu bieszczadzkiego rozegrały się w tym roku w dniach 1-2 kwietnia w
Czarnej. Zawodnicy startowali w trzyosobowych drużynach – 12 drużyn ze szkół podstawowych, 12 ze szkół
gimnazjalnych oraz 4 ze szkół ponadgimnazjalnych. Razem 28 drużyn! Polanę reprezentowały aż 4 drużyny z
podstawówki z opiekunką Hanną Myślińską i jedna z gimnazjum z opiekunką Karoliną Smoleńską. I drużyna z
podstawówki to Caban Hubert, Caban Mateusz i Fundakowska Jowita. II drużyna to Froń Milena, Galica Daniel i
Krakowska Klaudia. III drużynę reprezentowały Borzęcka Kinga, Hermanowicz Julia i Krakowska Oliwia a IV- Froń
Patryk, Krakowski Oskar i Pałka Patryk. Gimnazjum reprezentowały Caban Natalia, Smoleńska Nina i Zięba Irena.
Uczestników gościło schronisko PTSM funkcjonujące przy szkole w Czarnej.
Pierwszy dzień zmagań upłynął pod znakiem testów pisemnych – testu krajoznawczego – sprawdzającego
wiedzę o naszym regionie, testu wiedzy turystycznej i topograficznej, testu samarytanki, czyli wiedzy o zasadach
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz testu obejmującego przepisy ruchu drogowego. Tego dnia
odbyła się także: część konkurencji „turystyczne abc”, czyli rzut do kosza i rozpoznawanie roślin oraz obiektów
województwa podkarpackiego dla podstawówki.

Konkurs „Małe granty
dla organizacji
pozarządowych
wzmacniających więzi i
kontakty z Polską"
Stowarzyszenie Odra-Niemen ogłasza
konkurs na realizację zadania
publicznego: „Małe granty dla organizacji
pozarządowych wzmacniających więzi i
kontakty z Polską - 2016”. Celem
konkursu jest wyłonienie i
dofinansowanie najlepszych inicjatyw
realizujących cel programu, którym jest
wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską.
Zadanie należy zrealizować nie później niż
do 31 października 2016 r.
Termin składania wniosków upływa

13 maja 2016 r.
Zasady przyznawania dotacji
O przyznanie dofinansowania w ramach
konkursu mogą ubiegać się
zarejestrowane na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej organizacje
pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234,
poz. 1536, z późn. zm.), tj. fundacje lub
stowarzyszenia.
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Wydarzenia w GPZB:
Sobota zaczęła się marszem na orientację. Dla drużyn z podstawówki trasa była krótsza, dla drużyn ze
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nieco dłuższa i trudniejsza z dużo trudniejszą mapą.
Po przerwie obiadowej odbyła się część praktyczna z samarytanki, w której uczestnicy musieli wykazać
się praktycznymi umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy, niełatwy rowerowy tor przeszkód,
dalsza część turystycznego abc – wyznaczanie azymutu i część konkurencji „turystyczne abc”, czyli
rozpoznawanie roślin oraz obiektów województwa podkarpackiego dla szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.

Regulamin konkursu zawierający
szczegółowy zakres, termin i warunki
realizacji zadania publicznego, sposób
przygotowania i termin składania ofert,
tryb i kryteria stosowane przy wyborze
ofert, termin dokonania wyboru ofert,
warunki, jakie musi spełnić podmiot
przystępujący do konkursu zamieszczono
na stronach internetowych
Stowarzyszenia Odra-Niemen:
www.odraniemen.org
Przed złożeniem oferty oferenci
zobowiązani są do zapoznania się z
Regulaminem konkursu.
Termin i warunki realizacji zadania
publicznego:

Zadanie należy zrealizować nie
później niż do dnia 31 października
2016 r.
Termin i miejsce składania ofert:
Kiedy już zakończyły się wszystkie konkurencje pozostało tylko odczytanie wyników przez głównego
organizatora imprezy pana Andrzeja Rybskiego przewodnika z ustrzyckiego PTTK.
Nasza drużyna gimnazjalna zajęła 11 miejsce przez niezaliczony marsz na orientację.
Drużyna I ze szkoły podstawowej zajęła miejsce 10, drużyna II miejsce 9, drużyna III miejsce 5 a drużyna
IV miejsce 4. Na szczególną pochwałę zasługują nasze drużyny które zaszły najdalej. Drużyna III która od połowy
imprezy walczyła w mniejszym dwuosobowym składzie więc było im szczególnie ciężko a tu 5 miejsce! I drużyna
IV która zajęła 4 miejsce. Zarówno te dwie najlepsze jak i dwie pozostałe drużyny z podstawówki były na OMTTK
po raz pierwszy co też jest godne pochwały bo dali radę!

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną
ofertę wraz z załącznikami należy przesłać
na adres:
Stowarzyszenie Odra-Niemen
ul. Tadeusza Kościuszki 35F, 50-011
Wrocław
z dopiskiem na kopercie:

Tekst i zdjęcia: Karolina Smoleńska

"Małe granty dla organizacji
pozarządowych wzmacniających więzi i
kontakty z Polską - 2016”
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Wszelkie pytania dotyczące Konkursu
prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na
adres:

Dzień Ucznia 2016, czyli „Młodzi rządzą w Lutowiskach”
Jak wiele kryje się pod tym hasłem wiedzą tylko uczniowie z Zespołu Szkół Gimnazjum w Lutowiskach. 1
kwietnia z okazji Prima Aprilis Samorząd Uczniowski Gimnazjum wraz z opiekunem Panią Edytą Pereśluchą jak
co roku organizuje imprezę, podczas której uczniowie przejmują władzę w szkole i zaczynają swoje rządy.
Na porannym apelu Pani Dyrektor Beata Krukowska i Wicedyrektor Agnieszka Magda – Pyzocha przekazały
żakom klucze do szkoły, dzienniki i pozwoliły uczniom pokazać na co ich stać, a niektórym zrozumieć, iż praca
nauczyciela nie jest łatwa i powinna być pasją. W tym jednym dniu władzę w szkole w zastępstwie Pani Dyrektor
Beaty Krukowskiej objął mężczyzna Przewodniczący SU Gimnazjum – Piotr Skotnik, który przeprowadził wiele
hospitacji oraz kontrole dyżurów wśród swojej Rady Pedagogicznej, musiał zmierzyć się również z problemami,

regranting@odraniemen.org
Konkurs "Małe granty dla organizacji
pozarządowych wzmacniających więzi i
kontakty z Polską - 2016” jest
współfinansowany w ramach konkursu
Senatu RP „Współpraca z Polonią i
Polakami za granicą w 2016 r.”.

NIVEA i Mateusz
Kusznierewicz budują
Rodzinne Miejsca
Zabaw w całej Polsce
W rolę Wicedyrektor Agnieszki Magdy – Pyzochy wcieliła się – Anna Gromadzka, matematyczki Elżbiety Szylak –
Julia Soszyńska, polonistki Edyty Pereśluchy – Kinga Bąk, pani Jolanty Szylak – nauczycielki języka niemieckiego –
Amelia Kajdas, w – fistki Elżbiety Kosmeckiej – Krzysztof Kulig, natomiast w – fisty Przemysława Nowaka –
Mateusz Borowski, pani od chemii i biologii Małgorzaty Tkacz – Wiktoria Kochanowicz, nauczycielki geografii
Małgorzaty Fedorowicz – Dawid Kopczak, nauczycielami języka angielskiego zamiast Grzegorza i Ewy Jakubiec
zostali – Mariola Kruczek i Karolina Mazur, opiekunem biblioteki panią Barbarą Winiarską została Karolina
Czarnik, panią pedagog Janinę Hrabal tego dnia zastąpiła Daria Krutyj, natomiast w rolę pani sprzątającej piętro
Pani Antoniny Chruszcz – wcieliły się Klaudia Filus i Klaudia Matusiewicz
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Podwórko NIVEA
Jeśli chcesz, aby jeden z nich powstał w
Twojej gminie, zgłoś Waszą lokalizację do
końca kwietnia! Marka NIVEA już po raz
drugi wybuduje 40 Rodzinnych Miejsc
Zabaw w całej Polsce. W tym roku do
projektu dołączył Mateusz Kusznierewicz,
który jako sportowiec i aktywny tata
dwójki dzieci będzie inspirował rodziców
do aktywnego i kreatywnego spędzania
czasu z dziećmi.

Dzień Ucznia 2016, czyli „Młodzi rządzą w Lutowiskach” cd..
Uczniowie zgodnie po przeprowadzonych
lekcjach, sprawdzeniu i ocenieniu sprawdzianów, po
odstanych dyżurach i wypełnieniu wszystkich
obowiązków doszli do wniosku, iż praca nauczycieli
jedynie wydaje się prosta, a uczniowie bywają
wymagającymi partnerami w tej pracy. Najwięcej
radości sprawiło im przebywanie w pokoju
nauczycielskim, natomiast na lekcjach wpisywanie
uwag, pochwał oraz ocen niedostatecznych i bardzo
dobrych (do swoich notesów), aż strach się bać co z
nich wyrośnie.
Nauczyciele w roli uczniów wcale nie ułatwiali
im tej pracy, a wręcz przeciwnie, pokazywali jak
niekiedy sami się zachowują. Ale tego co przeżyli nikt
im nie odbierze i może, chociaż kilku z nich wybierze
w przyszłości właśnie tę drogę, gdyż kiedyś ktoś na
pewno nas zastąpi.

Druga edycja projektu „Podwórko
NIVEA”
Nowe Podwórka NIVEA, podobnie jak te z
zeszłego roku, będą wyjątkowym
miejscem zabaw dla całej rodziny. Dzięki
zastosowanym elementom będą
odpowiadały na potrzeby dzieci w
różnym wieku oraz nawiązywały do
klasycznych zabaw, popularnych w
czasach dzieciństwa współczesnych
rodziców, takich jak: gra w klasy,
skakanka lub zabawa na trzepaku.
Dodatkowo, w Rodzinnych Miejscach
Zabaw drugiej edycji pojawią się nowe,
pobudzające wyobraźnię sprzęty, takie
jak: linarium, czyli namiot linowy, dzięki
którym maluchy będą mogły wspinać się
niczym prawdziwi alpiniści czy
przeplatanka, wspomagająca rozwój
małej motoryki.

Tekst i zdjęcia: Edyta Pereślucha
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Rodzinne Miejsce Zabaw w Twojej
okolicy? To możliwe!

DZIEŃ ZIEMI 2016 i wielkie sprzątanie w gminie Lutowiska
Ogólnopolskie obchody Dnia Ziemi organizuje Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Głównym zadaniem tego
święta jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, szeroko
pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju.
Obchody Światowego Dnia Ziemi '2016 będą poświęcone ochronie powietrza i przeciwdziałaniu emisji
zanieczyszczeń. Jest to ważny temat, ponieważ powietrze w Polsce jest coraz gorszej jakości, a wynika to z
zanieczyszczeń przemysłowych, komunikacyjnych i tzw. „niskiej emisji”, czyli zanieczyszczeń powietrza przez
gospodarstwa indywidualne. Dnia 12 listopada 2015 r. weszła w życie Ustawa „antysmogowa”, dająca
samorządom możliwość decyzji, jakie paliwo będzie źródłem ciepła na ich terenach. Obchody Światowego Dnia
Ziemi '2016 pod hasłem: „Palący temat – niska emisja!” dotyczą ochrony powietrza i klimatu, podobnie jak cele
przyjęte podczas Konferencji COP21 dotyczące redukcji CO2. W kontekście porozumienia przyjętego podczas
21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
COP21 w Paryżu, porozumienie to przyjęło aż 195 państw świata. Uroczyste podpisanie nowej umowy
klimatycznej przez Państwa Strony Konwencji Klimatycznej i Unię Europejską nastąpi 22 kwietnia 2016 roku w
Nowym Jorku, a więc podczas obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi.
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Jeśli marzysz, aby Twoja rodzina mogła
spędzać aktywnie czas razem w
wyjątkowym miejscu, zachęć
przedstawicieli gminy, spółdzielni lub
wspólnoty mieszkaniowej do wypełnienia
Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego
na stronie internetowej:
www.podworkonivea.pl.
O tym, gdzie powstaną Rodzinne Miejsca
Zabaw zdecydują sami mieszkańcy.
Głosowanie odbędzie się za
pośrednictwem specjalnie stworzonej
platformy internetowej i trwać będzie od
5 maja do 30 czerwca 2016 r.
Dodatkowo, NIVEA wprowadziła
możliwość oddawania głosów za pomocą
specjalnie stworzonej aplikacji mobilnej.
Po zakończeniu głosowania, 40
lokalizacji z największą liczbą głosów,
otrzyma „Podwórko NIVEA” Rodzinne
Miejsce Zabaw, ufundowane przez markę
NIVEA.

Wydarzenia w GPZB:

DZIEŃ ZIEMI 2016 i wielkie sprzątanie w gminie Lutowiska cd..
Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach
świata. Obchody organizowane są od Singapuru do Rzymu i od Alaski po Australię, a organizatorzy ze wszystkich
krajów od wielu lat skupieni są w Earth Day Network, z siedzibą w Waszyngtonie.
W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Tradycją jest finałowy festyn na Polu
Mokotowskim w Warszawie, który gromadzi corocznie tysiące uczestników, dla których idea ochrony
środowiska jest bardzo ważna. Festyn ma charakter interdyscyplinarny, podczas jego trwania prezentują się
samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się ochroną środowiska, wyższe uczelnie, jednostki Lasów
Państwowych i wiele organizacji pozarządowych. Podczas festynu prezentują się polskie parki narodowe, wraz
ze swoją ofertą przyrodniczą, edukacyjną i turystyczną.
Nadleśnictwo w Lutowiskach jak co roku pomaga Gimnazjum w Lutowiskach i wraz z Urzędem Gminy w
Lutowiskach współorganizuje Dzień Ziemi. Nie polega on jednak ani na zabawie, ani na konkursach, ale na
ciężkiej pracy. W tym roku Dzień Ziemi zaplanowano szybciej na dzień 4 kwietnia 2016 roku ze względu na brak
zimy i duże ocieplenie, teren jest dobrze widoczny, a przede wszystkim nie zarośnięty. Tego dnia uczniowie
zebrali się o godzinie 8.45 na porannym apelu, który poprowadził Pan Janusz Karnat (Przedstawiciel
Nadleśnictwa w Lutowiskach) i każda z klas dostała region, który bezwzględnie należało oczyścić ze wszelkich
odpadów, zanieczyszczeń i śmieci. Uczniowie otrzymali worki oraz ochronne rękawice. Sprzątanie odbywało się
według następującego harmonogramu, a teren był podzielony na 6 tras:
I TRASA – kl. I – 18 osób (Elżbieta Szylak) Skorodne – szkoła Lutowiska
II TRASA – kl. II – 14 osób (Edyta Pereślucha) – wjazd Lutowiska – Smolnik (CPN)
III TRASA – kl. III – 18 osób (Małgorzata Fedorowicz) – Nasiczne – Dwernik
IV TRASA – kl. VI – 12 osób (Barbara Winiarska) – Zatwarnicy – Chmiel
V TRASA – kl. VI – 12 osób (Małgorzata Tkacz) – Chmiel – Dwernik
VI TRASA – kl. II – 14 osób (Grzegorz Jakubiec) – Dwernik –– Smolnik (CPN)
Organizatorzy:
Beata Krukowska (Dyrektor ZS Lutowiska)
Janusz Karnat (Przedstawiciel Nadleśnictwa Lutowiska)
Edyta Pereślucha (Zespół Szkół Lutowiska)
Małgorzata Tkacz (Zespół Szkół Lutowiska)
W całej akcji brało udział ok. 80 osób. Uczniowie z opiekunami przeszli kilometrów, ale sami twierdzą, że robią
to również dla siebie i oni także chcą żyć w czystym, zdrowym i zadbanym środowisku. Wspólnie uzbierano

ok. 58 worków – 120 litrowych, a dodatkowo 10 worków puszek. Łącznie jest to ok. 7 000 litrów.
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Ruszyła 6. edycja
konkursu grantowego
w ramach programu
Po Stronie Natury.
Placówki oświatowe, organizacje
pozarządowe i organizatorzy
programów społecznych mogą
ubiegać się o dofinansowanie
działań ekologicznych na kwotę
nawet 10 tys. złotych. W tym roku
zostanie przekazanych aż 15
grantów. Organizatorami konkursu
są Żywiec Zdrój S.A. i Fundacja
Nasza Ziemia
W tegorocznej edycji konkursu zgłoszenia
nadsyłać można w dwóch kategoriach:
1. „Zaproś naturę do siebie” – działania o
charakterze projektów badawczych,
nauki przez doświadczenie, obserwacji
przyrody.
2. „Małe formy ochrony przyrody” –
działania na rzecz poszanowania
środowiska, czynności i inwestycje
służące ochronie przyrody na co dzień, w
tym odpowiedzialna turystyka, w każdej,
nawet niewielkiej skali działania.

Wydarzenia w GPZB:

DZIEŃ ZIEMI 2016 i wielkie sprzątanie w gminie Lutowiska cd..
Worki ze śmieciami uczniowie pozostawiali w widocznych miejscach przy drodze głównej, a zostały one
odebrane przez pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Dzień Ziemi obchodzony w szkołach nie sprowadza się obecnie tylko do wykonanie przez uczniów gazetek
okolicznościowych i do udziału w apelu szkolnym czy akademii. W dobie globalizacji szkoły odgrywają ważną
rolę w uświadamianiu młodemu pokoleniu jak nawet niewielka zmiana codziennych nawyków i funkcjonowania
instytucji i gospodarstw domowych może oddziaływać na nasze wydatki, a równocześnie na życie ludzi w
innych krajach.
W obecnym roku szkolnym 2015/2016 ilość śmieci i odpadów zdziwiła uczniów, nauczycieli i przedstawicieli
Nadleśnictwa. Wiosenna ładna pogoda pomogła w dokładnym oczyszczeniu terenów. Uczniowie zostawiali
worki co kilka kroków, a w niektórych miejscach stali ok. 15 minut, aby wszystko dobrze posprzątać. Oczywiście
najgorzej było w przydrożnych rowach. Poprzednie lata wykazywały poprawę, jednak porządki wiosenne, po
turystycznej bieszczadzkiej zimie, pokazują, iż tego typu akcje są bardzo potrzebne.
Dzień Ziemi jest bardzo ważnym dniem w roku, ponieważ przypomina nam o wartości naszej planety. Mamy
nadzieję, iż turyści, którzy przyjadą w Bieszczady podczas majowych dni wolnych, docenią uporządkowane i
czyste tereny i nie pozostawią po sobie nic co my, żyjący i mieszkający tu na co dzień, będziemy musieli
sprzątać.
Podsumowanie akcji przeprowadzanych z Nadleśnictwem Lutowiska wraz z Gimnazjum Lutowiska odbędzie się
w czerwcu podczas Dni Lasu.

Tekst i zdjęcia: Edyta Pereślucha
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Termin nadsyłania wniosków mija 31
maja 2016 r. Pod koniec czerwca jury
wyłoni i ogłosi laureatów konkursu,
którzy do kwietnia 2017 roku będą mogli
zrealizować projekty.
– Konkurs grantowy jest niezwykle
ważnym elementem uzupełniającym
działania edukacyjne w ramach programu
Po Stronie Natury – mówi Sławomir
Brzózek, prezes Fundacji Nasza Ziemia,
koordynującej konkurs. – Celem konkursu
grantowego jest wspieranie lokalnych
działań przekonujących społeczność do
podejmowania inicjatyw ekologicznych,
w myśl, że razem możemy zrobić znacznie
więcej dla środowiska naturalnego.
Konkurs Po Stronie Natury jest okazją
dla placówek oświatowych, organizacji
pozarządowych, samorządów czy
organizatorów programów społecznych,
którzy mogą ubiegać się o
dofinansowanie na wysokość 5 lub nawet
10 tys. złotych. Regulamin tegorocznego
konkursu grantowego oraz formularz
zgłoszeniowy dostępne są na stronie
programu Po Stronie Natury
(https://www.postronienatury.pl/konkur
sgrantowy/) oraz Fundacji Nasza Ziemia
www.naszaziemia.pl w zakładce
„Programy”.

Wydarzenia w GPZB:

Spotkanie sztuk- reportaż i-fotografia we Młynie
Wszyscy , którzy 10 kwietnia przyszli do Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych na spotkanie
z Arturem Zygmuntowiczem, autorem „Ziemia o ludzkiej twarzy – pośród romantyków i pozytywistów" oraz
fotografią Inki Wieczeńskiej , przeżyli naprawdę wzruszające chwile. Na program spotkania złożyły się
inspirujące historie o wyjątkowych ludziach Polski Wschodniej spotkanych podczas 13-to dniowej wyprawy
rowerem od Augustowa aż po Bieszczady oraz spektakl audiowizualny Inki Wieczeńskiej , w którym fantastyczne
zdjęcia zostały pięknie połączone z muzyką KSU. Fragmenty książki przeczytała aktorka Daniela Zborowska.
Całości towarzyszyła wystawa obrazów Inki Wieczeńskiej „Bieszczadzkie Twarze „.
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne serdeczne podziękowania kieruje do współorganizatorów tego
spotkania: Fundacji Bieszczadzkiej, Pani fotograf Inki Wieczeńskiej oraz gospodarzy lokalu, Bożeny i Janusza
Bałkotów.

Konkurs MEN: „Program
wspierania rozwoju
uczniów wybitnie
uzdolnionych”
Oferty realizacji zadania mogą składać
organizacje pozarządowe
w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.
Celem konkursu jest wyłonienie
najlepszych ofert na realizację
ogólnopolskich lub
ponadregionalnych programów
wspierających rozwój uczniów wybitnie
uzdolnionych. Programy te mogą
dotyczyć jednego lub więcej uzdolnień
spośród wymienionych
W programie, o którym mowa powyżej,
uczestniczyć będą uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, z terenu Polski.
Program powinien wspierać uczniów z
poniżej wymienionymi uzdolnieniami:
a) akademickimi, w tym:
z zakresu nauk matematyczno
-przyrodniczych,
z zakresu nauk humanistycznych,
z zakresu nowoczesnych technologii
informacyjnych,
b) artystycznymi,
c) technicznymi;

Tekst: Aleksandra Zoszczak, zdjęcia: Inka Wieczeńska
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Wydarzenia w GPZB:

Polańskie obchody 1050-lecia Chrztu Polski
16.04.2016 mieszkańcy Polany i zaproszeni goście wzięli udział w obchodach, tak ważnego jubileuszu dla
naszej państwowości, 1050-lecia przyjęcia chrztu przez księcia Polan – Mieszka I. 1050 lat temu staliśmy się
chrześcijanami , co miało i ma nadal kolosalne znaczenie w naszym rozwoju jako społeczność, naród i państwo.
Obchody rozpoczęły się Mszą Św., odprawioną w intencji Ojczyzny. Kazanie wygłosił ks. Jarosław Wnuk,
który bardzo klarownie, przybliżył nam tło historyczne tych ważnych wydarzeń ,będących początkiem naszego
państwa. Po Mszy Św. wszyscy udaliśmy się do świetlicy wiejskiej gdzie obejrzeliśmy spektakl pt: ,,I tak powstała
Polska”, zagrany przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Przed rozpoczęciem widowiska , ks. dyrektor - J. Wnuk, przywitał zgromadzonych, w tym bardzo licznych
gości z poza Polany, m.in : pana wójta gminy Czarna – Bogusława Kochanowicza oraz starostę Ustrzyk Dolnych –
pana Marka Andrucha.
Następnie zgasły światła, a na dużym ekranie
zobaczyliśmy kilkuminutową prezentację przybliżającą
wydarzenia z roku 966. Po tym wstępie, na scenę
zaczęli wkraczać aktorzy. A odgrywanych zdarzeń i
postaci było wiele : spotkanie posłów od Mieszka I z
księciem Czech – Bolesławem Srogim, zaślubiny
Mieszka I z Dobrawą – córką Bolesława, symboliczne
obalenie bożków pogańskich, i wreszcie chrzest
Mieszka I dokonany przez biskupa Jordana. Młodzi
aktorzy poradzili sobie świetnie, stwarzając
niezapomniane kreacje. I tak : w postać Mieszka I
wcielił się Piotr Wierciński, piękną Dobrawę odegrała
Karolina Oskorip, księcia Bolesława Srogiego – Marta
Stępniewska, dostojnego biskupa Jordana – Hubert
Caban, wojami Mieszka I zostali – Mateusz Caban i
Sebastian Koncewicz, a dróżkami Dobrawy były :
Milena Froń, Zosia Myślińska, Wiktoria Borzęcka, Ola
Oskorip, Jowita Fundakowska i Klaudia Krakowska;
narratorem całości była postać Galla Anonima, którą
odegrał Wojtek Hermanowicz.

Preferowane będą projekty:
a)uwzględniające innowacyjność i
kreatywność działań podejmowanych wobec
uczestników,
b)uwzględniające innowacyjność i
kreatywność działań
zaplanowanych do realizacji przez
uczestników,
c)upowszechniające wartości patriotyczne, w
tym historię danego regionu,
d)których działania będą wykorzystywały
aktywne metody pracy z uczniem,
e)których działania będą odbywały się przy
wykorzystaniu nowoczesnych technologii
informacyjnych,
f)zawierające działania skierowane na rozwój
co najmniej 2
uzdolnień wymienionych w regulaminie
g)przewidujące współpracę ze szkołami
wyższymi, lub instytucjami
naukowymi lub artystycznymi,
h)uwzględniające, obok indywidualnej pracy z
uczniem, pracę uczniów w zespole,
i)składane przez podmioty posiadające
udokumentowane doświadczenie w realizacji
zadań na rzecz ucznia zdolnego lub/i
udokumentowaną współpracę ze
środowiskiem naukowym lub artystycznym na
rzecz ucznia zdolnego,
j)uwzględniające efektywną rekrutację, która
zapewni równy dostęp
uczniów z całego kraju oraz umożliwi udział
uczniów niepełnosprawnych
Miejsce składania ofert:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
Termin składania ofert
10 maja 2016
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Wydarzenia w GPZB:

Polańskie obchody 1050-lecia Chrztu Polski cd…
Całość uświetniła swoim wokalnym występem, Irena Zięba, której śpiew zachwycił i wzruszył wielu na widowni.
Należy wspomnieć o Asi Stępniewskiej, która była operatorem światła podczas całego występu.

www.wolontariatbieszczadzki.pl,
www.ngo.pl,
www.podkarpackie.ksow.pl/,
www.nasze-bieszczady.pl/,
www.lgd-zielonebieszczady.pl,
www.barr-ustrzyki.pl/,
www.pokl.wup-rzeszow.pl/
www.gotocarpatia.pl
www.zielonyrower.pl

Fundacja Bieszczadzka
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
www.fundacja.bieszczady.pl

Widowisko teatralne, a takiemu wydarzeniu byliśmy świadkami, tworzą nie tylko aktorzy. Bardzo ważne są :
scenariusz, reżyseria, scenografia, stroje oraz muzyka. Wszystkie te elementy zostały dopracowane na
najwyższym poziomie, co w efekcie stworzyło przepiękny spektakl. Cały ogrom pracy przy tworzeniu scenariusza
i reżyserowaniu całości, włożyła pani Dominika Podstawska, wspierana ogromnym doświadczeniem przez panią
Marię Faran, inicjatorkę wielu historycznych przedsięwzięć w naszej miejscowości. Scenografię i stroje dla
aktorów zaprojektowała i wykonała pani Anna Dziubeła, dzięki której mogliśmy przenieść się, choć na chwilę, do
prawdziwego teatru . Nie może zabraknąć zaakcentowania niezwykle trafnie dobranej muzyki, która dopełniła
całości, co wielu gości podkreślało i gratulowało. To też jest zasługą pani Dominiki. Tym trzem Osobom należą się
największe podziękowania. Dzięki nim ,byliśmy świadkami wspaniałego wydarzenia w naszej Polanie.
Po spektaklu można było zwiedzić izbę ,,Polańskie Zbiory Historyczne”, znajdującej się obok sali widowiskowej,
po której oprowadzała kustoszka naszego małego muzeum, pani Maria Faran, a także porozmawiać przy ciastku ,
kawie i herbacie.

Tekst i zdjęcia: Hanna Myślińska

13

